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Plan prijma u službu za 2016. godinu
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GRAD SISAK

AKTI GRADONAČELNICE
1.
Gradonačelnica Grada Siska na temelju članka 10.
stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11), članka 22. Statuta
Grada Siska (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 16/13
- pročišćeni tekst, 14/14 i 9/15) i prijedloga pročelnika
upravnih odjela i voditeljice Odsjeka za unutarnju reviziju, uz financijsku suglasnost privremene pročelnice
Upravnog odjela za proračun i financije, te nakon
savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom koji ima
ulogu radničkog vijeća, donosi
P lan
prijma u službu za 2016. godinu

-

stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta

-

planirani broj novih službenika na neodređeno
vrijeme za 2016. godinu.
Članak 3.

U upravnim odjelima i Odsjeku utvrđeno je 120
radnih mjesta od kojih je 108 popunjeno.
Stanje popunjenosti radnih mjesta po zvanjima i
stručnim spremama je slijedeće:
-

magistara struke (VSS), 45 službenika

-

stručnih prvostupnika (VŠS), 24 službenika

-

srednja stručna sprema (SSS), 36 službenika
i namještenika

-

nekvalificirana stručna sprema (NSS), 3 namještenika.

Članak 1.
Plan prijma u službu za 2016. godinu utvrđuje se
za upravne odjele i Odsjek unutarnje revizije u Gradu
Sisku.
Članak 2.
Plan prijma u službu sadrži:

Članak 4.
Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za
upravne, imovinsko pravne i opće poslove utvrđena
su ukupno 42 radna mjesta od kojih je 39 popunjeno.
U Odjelu se ne planira prijam novih službenika i
namještenika.
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Članak 5.

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela
za proračun i financije utvrđeno je ukupno 17 radnih
mjesta od kojih je 15 popunjeno.
Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u
Proračunu Grada Siska za 2016. godinu u Odjelu se
planira prijam dva nova službenika:

Broj 4/2016.

Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u
Proračunu Grada Siska za 2016. godinu u Odjelu se
planira prijam dva nova službenika:
1. jedan službenik sveučilišni ili stručni prvostupnik
arhitektonske, građevinske ili pravne struke na
neodređeno vrijeme.

1. magistara ili stručnih specijalista ekonomske
struke na neodređeno vrijeme.

2. jedan službenik magistar ili stručni specijalist
arhitektonske, građevinske ili pravne struke na
neodređeno vrijeme.

Članak 6.

Članak 9.

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za
gospodarstvo i komunalni sustav utvrđeno je ukupno
31 radno mjesto od kojih je 28 popunjeno.
Sukladno raspoloživim financijskim sredstvima u
Proračunu Grada Siska za 2016. godinu u Odjelu se
planira prijam tri nova službenika:
1. jedan službenik magistar ili stručni specijalist
pravne, ekonomske ili tehničke struke na neodređeno vrijeme.
2. jedan službenik sveučilišni ili stručni prvostupnik
građevinske struke na neodređeno vrijeme.
3. jedan službenik srednje stručne spreme elektrotehničkog smjera na neodređeno vrijeme.
Članak 7.
Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela
za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno
društvo utvrđeno je ukupno 8 radnih mjesta od kojih
je 8 popunjeno.
U Odjelu se ne planira prijam novih službenika.
Članak 8.
Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša utvrđeno je
ukupno 19 radnih mjesta od kojih je 15 popunjeno.

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odsjeka
za unutarnju reviziju predviđaju se ukupno 3 radna
mjesta od kojih su 3 popunjena.
U Odjelu se ne planira prijam novih službenika.
Članak 10.
Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta
popunjavati će se sukladno Zakonu o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11).
Članak 11.
Plan prijma objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«, a stupa na snagu
danom donošenja.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD SISAK
GRADONAČELNICA
KLASA: 112-07/15-01/04
URBROJ: 2176/05-01-16-11
Sisak, 1. veljače 2016.
Gradonačelnica
Kristina Ikić Baniček, v.r.
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»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za
poslove Skupštine, župana i opće poslove  - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi.
Pretplata za 2016. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV i uplaćuje se na IBAN: HR9123400091110011107 »Glasila« d.o.o.
Petrinja, D. Careka 2/1. Tehnički uređuje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,
fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

